
  TỈNH ỦY BÌNH THUẬN     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                    * 
         Số         - QĐ/TU                               Bình Thuận, ngày       tháng     năm 2019 
             (Dự thảo) 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối cơ quan 
 và doanh nghiệp tỉnh với các Ban của Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy,  

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, các huyện, 
thị, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

có tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy  
Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

----- 
  

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII); 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 

được quy định; 

- Căn cứ Quy định số 01-QĐi/TU, ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về quản lý tổ chức, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng 

cử; 

- Căn cứ Quy định số 1473-QĐ/TU, ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Đảng ủy 

Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh. 

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp công tác giữa 
Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với các Ban của Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm 
tra Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, các 
huyện, thị, thành ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức cơ sở 
đảng trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

Điều 2. Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các Ban của Tỉnh ủy, Ủy 

ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an 

tỉnh, các huyện, thị, thành ủy và lãnh đạo các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp có tổ 

chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 
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Điều 3. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các Ban và Văn 

phòng Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. Quá trình thực hiện 

nếu cần bổ sung, sửa đối, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, trình Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy xem xét, quyết định. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:                            T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh,                                                                  
- Các ban của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, 
- Công an tỉnh, 
- Tòa án tỉnh, 
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh,  
- Các huyện, thị, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 
- Các doanh nghiệp có TCCSĐ thuộc Đảng bộ Khối,                                 
- Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, 
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  
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QUY CHẾ 
phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

 tỉnh với các Ban của Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng 
UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, các huyện, thị, thành ủy và 

lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng 
 trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

(ban hành kèm theo Quyết định số         - QĐ/TU ngày      /    /2019 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

----- 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Đối tượng và phạm vi phối hợp 

1. Quy chế này quy định mối quan hệ phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối 

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (gọi tắt là Đảng ủy Khối) với các Ban của Tỉnh ủy, Ủy 

ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an 

tình, các huyện, thị, thành ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ 

chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối (gọi chung là lãnh đạo các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp). 

2. Đảng ủy Khối và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp chỉ đạo 

quán triệt triển khai thực hiện và chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; 

công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội và phấn đấu xây 

dựng tổ chức cơ sở Đảng “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp 
1. Việc phối hợp công tác phải căn cứ theo Điều lệ và các quy định của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội và chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên. 

2. Văn bản, tài liệu trao đổi trong quá trình phối hợp phải được quản lý, sử 

dụng theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước. 

Chương II 
NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM VÀ PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP 

 Điều 3. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

 1. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy để lãnh 

đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối thực hiện chỉ thị, nghị 

quyết của Đảng; hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác 

tổ chức xây dựng Đảng, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, công tác bảo vệ 

chính trị nội bộ và nghiệp vụ công tác đảng viên. 
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 2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy có văn bản lấy ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối về công tác cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đối với cán bộ 

sinh hoạt đảng thuộc Đảng bộ Khối). 

 Điều 4. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

 1. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ 

chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước; thông tin tình hình thời sự trong 

nước, quốc tế; triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh trong đảng viên, quần chúng thuộc Đảng ủy Khối.  

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường 

xuyên nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin hai chiều bằng nhiều hình thức thích hợp 

về tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong đảng viên, quần chúng; những vấn đề 

liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo của các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp.  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mời Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tham dự giao ban 

báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì để nắm tình hình và lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối 

có liên quan. Đảng ủy Khối mời đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự các kỳ giao 

ban dư luận xã hội do Đảng ủy Khối tổ chức. 

 3. Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ 

báo cáo viên và các lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối. 

Điều 5. Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy 

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức 

quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy về 

công tác dân vận; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phối hợp cùng lãnh đạo 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối tăng cường thực hiện công 

tác cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và đẩy mạnh phong trào 

“Dân vận khéo”. 

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy trong 

xây dựng cốt cán chính trị; hướng dẫn các cơ sở đảng trực thuộc xây dựng, quản lý 

và sử dụng lực lượng cốt cán chính trị trong tình hình mới. 

3. Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ 

cán bộ làm công tác dân vận của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối. 

Điều 6. Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy 

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy theo 

dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế 

hoạch, thông báo, kết luận, quyết định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
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Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với 

đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối. 

2. Thông báo, cung cấp, trao đổi thông tin với nhau về công tác nội chính, 

phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 

có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp thuộc Đảng ủy Khối để phối hợp xử lý theo chức, năng nhiệm vụ, quyền 

hạn được quy định. 

3. Khi Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng 

bộ Khối theo thẩm quyền khi có dấu hiệu vi phạm hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo 

liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, Đảng ủy Khối mời Ban Nội chính 

Tỉnh ủy cử cán bộ tham gia. 

Điều 7. Phối hợp với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy  

1. Phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát  

- Khi xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, Đảng ủy Khối và Ủy 

ban kiểm tra Tỉnh ủy trao đổi với nhau để tránh chồng chéo về nội dung, đối tượng 

và thời gian kiểm tra, giám sát. 

- Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ 

giao, nếu có vấn đề liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Khối thì 

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đề nghị hoặc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu 

cầu Đảng ủy Khối cử cán bộ tham gia hoặc mời đại diện Đảng ủy Khối dự hội nghị 

thông báo kết luận kiểm tra, giám sát.  

2. Phối hợp cung cấp thông tin 

Đảng ủy Khối và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản 

khi thực hiện các nội dung liên quan đến giải quyết tố cáo, khiếu nại thi hành kỷ 

luật; gợi ý kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên, công tác cán bộ; 

giải quyết những vấn đề phức tạp diễn ra trong thực tiễn và những vấn đề cần quan 

tâm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của các 

chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.   

3. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, cử cán bộ tham gia báo cáo viên, giảng 

viên các lớp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, 

quy chế, kết luận, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 

đảng, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát do Đảng ủy Khối tổ chức. 

Điều 8. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy  

1. Phối hợp trong đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải 

quyết những đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy Khối. 

2. Phối hợp trong công tác đề xuất kinh phí, thẩm định dự toán, quyết toán tài 

chính hoạt động của Đảng ủy Khối trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ 
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Tỉnh ủy phê duyệt.  

3.  Phối hợp trong công tác đẩy mạnh việc ứng dụng, đầu tư trang thiết bị 

công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn an ninh thông tin của Đảng bộ Khối.  

Điều 9. Phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND 

tỉnh theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất 

kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối.   

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được mời tham dự các hội nghị quan trọng 

do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh chủ trì liên quan đến 

việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối. 

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có trách nhiệm gửi các nghị quyết, chương 

trình, kế hoạch, các báo cáo sơ kết, tổng kết, kết luận kiểm tra, giám sát có liên 

quan đến việc chỉ đạo các cấp ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối để Ban Cán sự Đảng 

UBND tỉnh biết và phối hợp chỉ đạo thực hiện. 

4. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có văn bản lấy ý kiến Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối về khen thưởng, kỷ luật, đánh giá phân loại công chức hàng năm 

đối với cán bộ, công chức thuộc diện Ban cán sự Đảng quản lý là đảng viên 

thuộc Đảng ủy Khối. 

Điều 10. Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh 

Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp trong tỉnh gửi bản án 

có hiệu lực pháp luật cho Đảng ủy Khối đối với các tổ chức và cá nhân là đảng 

viên thuộc Đảng ủy Khối quản lý để Đảng ủy Khối thực hiện công tác thi hành kỷ 

luật đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng. 

Điều 11. Phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh 

Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan Điều tra các cấp khi quyết 

định khởi tố, bắt giam đối với công chức, viên chức và người lao động là đảng 

viên thuộc Đảng ủy Khối quản lý thì thông báo bằng văn bản cho Đảng ủy Khối 

để theo dõi và chỉ đạo thực hiện đình chỉ sinh hoạt Đảng theo quy định. 

Điều 12: Phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp  

1. Phối hợp quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị 

quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
1.1- Khi Đảng ủy Khối tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến thông tin thời sự đến đội ngũ cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối thì thông báo 

trước để lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp biết và có trách nhiệm phối hợp 
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với cấp ủy cơ sở để bố trí, sắp xếp cử cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 

người lao động tham dự. 
1.2- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện 

thuận lợi để cấp ủy cơ sở tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị. 
1.3- Khi lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cụ thể hóa chỉ thị, nghị 

quyết của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh, kế hoạch, chương trình hành động của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - 

xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh thành chương trình, kế hoạch công tác thì thông 

báo cho Đảng ủy Khối biết để chỉ đạo tổ chức cơ sở Đảng lãnh đạo thực hiện. 
1.4- Khi Đảng ủy Khối xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực 

hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, kế hoạch, chương trình hành động của UBND 

tỉnh thì thông báo cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan biết 

để tham gia ý kiến. 

2. Phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh 
2.1- Đảng ủy Khối tham gia ý kiến với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp về những vấn đề cần thiết nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, 

sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị; phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp làm tốt chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Tỉnh 

ủy, HĐND, UBDN tỉnh hoạch định và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng chủ 

trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 
2.2- Định kỳ hàng năm hoặc khi cần thiết, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp gửi chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh 

doanh của cơ quan, đơn vị đề nghị Đảng ủy Khối phối hợp chỉ đạo thực hiện.  

Khi lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hội nghị triển 

khai nhiệm vụ hoặc sơ, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh 

doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối, đồng thời mời đại diện 

Đảng ủy Khối tham dự để nắm bắt tình hình và tham gia ý kiến (nếu cần). 

2.3- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia ý kiến với Đảng ủy 

Khối để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng 

cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 
3. Phối hợp lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ 
3.1- Hàng năm, khi lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước 

tiến hành quy hoạch cán bộ và báo cáo lên cấp trên thì đồng gửi cho Đảng ủy 

Khối biết. 
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3.2- Đảng ủy Khối tham gia ý kiến với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và 

doanh nghiệp nhà nước về tiêu chuẩn chính trị trong việc bố trí, sử dụng đội ngũ 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị 

hiện nay theo quy định của Đảng. 

Trước khi lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước đề bạt, bổ 

nhiệm trưởng, phó phòng (hoặc tương đương) hoặc bố trí công chức, viên chức, 

người lao động làm việc ở bộ phận trọng yếu, cơ mật thì có văn bản lấy ý kiến của 

Đảng ủy Khối về tiêu chuẩn chính trị. 
4. Phối hợp lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, 

tố cáo 
4.1- Khi xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng 

năm, Đảng ủy Khối có trách nhiệm thông báo cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp có liên quan biết để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo của Đảng ủy Khối bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Đảng và 

pháp luật của Nhà nước. 
4.2- Khi lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát hiện tổ chức, cá 

nhân thuộc thẩm quyền quản lý có dấu hiệu vi phạm hoặc khi các cơ quan chức 

năng có kết luận giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, quyết định kỷ luật liên 

quan đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng 

bộ Khối thì lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thông báo cho Đảng ủy 

Khối biết để theo dõi, chỉ đạo xử lý về mặt Đảng. 

Khi Đảng ủy Khối kết luận, quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền kết 

luận, quyết định thi hành kỷ luật thì thông báo cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp có liên quan biết. 

4.3- Khi Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy trực 

thuộc và quyết định kiểm tra đối với tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi 

phạm thì thông báo với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức 

Đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát biết để tạo điều kiện thuận lợi cho 

Đảng ủy Khối thực hiện. Khi kết luận kiểm tra, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và 

đảng viên, Đảng ủy Khối có trách nhiệm thông báo cho lãnh đạo các cơ quan, đơn 

vị biết để phối hợp xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

Điều 13: Phối hợp với Đảng đoàn các đoàn thể chính trị - xã hội 
1- Đảng ủy Khối phối hợp với Đảng đoàn các đoàn thể chính trị - xã hội thực 

hiện chức năng chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng lãnh đạo xây dựng các đoàn thể 

trong cơ quan, đơn vị thật sự vững mạnh. 
2- Phối hợp với Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh 

Đoàn để lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ được giao, sắp xếp tổ chức, bộ máy và 

cán bộ lãnh đạo của Hội Cựu chiến binh Khối và Đoàn Thanh niên Khối. 
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Điều 14: Phối hợp với các huyện, thị, thành ủy 

1. Đảng ủy Khối phối hợp với Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy trong 

công tác nhận xét, đánh giá hàng năm đối với đảng viên thuộc quyền quản lý của 

Đảng ủy Khối đang công tác ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng chân trên địa 

bàn huyện, thị, thành phố trong thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 

của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện 

nghĩa vụ công dân nơi cư trú. 

2. Phối hợp trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Việc phối hợp được thực 

hiện qua trao đổi trực tiếp, bằng văn bản hoặc cử cán bộ thực hiện nhiệm vụ 
 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 15. Chế độ làm việc và thông tin 
1. Định kỳ hàng năm hoặc khi cần thiết, Đảng ủy Khối và lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức trao đổi, thông báo tình hình và kết quả thực 

hiện Quy chế phối hợp công tác. 
2. Nội dung và phương thức phối hợp thực hiện chủ yếu bằng văn bản, tổ 

chức họp khi thật sự cần thiết. Nội dung cụ thể do các bên trao đổi thống nhất và 

phối hợp chuẩn bị. 

Điều 16. Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế 
Định kỳ hàng năm, Đảng ủy Khối báo cáo việc thực hiện Quy chế này cho 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh) và kiến nghị, đề xuất những 

nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, 

quyết định. 

----- 


